
 

 

 
 
 

Příměstské tábory – úleva pro rodiče a zábava pro děti. V Brně si je užijí i děti s 

handicapem 

Příměstské tábory jsou během jarních prázdnin stále oblíbenější. Umožní totiž rodičům, kteří nemají možnost 

vzít si dovolenou, zabavit děti a i v městském prostředí jim nabídnout zajímavý program.  Podobnou možnost 

mají díky neziskové organizaci Domov pro mne také rodiče handicapovaných dětí. Ta totiž nabízí dětem 

s postižením příměstský tábor, který klade důraz na individualitu každého z nich. Jeho kapacity jsou ale 

vzhledem ke specifickým požadavkům dětí omezené.  

Příměstský tábor pro handicapované děti funguje obdobně jako běžné příměstské tábory. Děti nastoupí ráno 

v 8:30, rodiče si je poté vyzvednou v odpoledních hodinách s vědomím, že o jejich ratolesti bylo celý den postaráno.  

„Máme bohatý program zahrnující relaxační i pohybové aktivity, tvoření i výlety po Brně. Snažíme se ale brát v potaz 

individualitu dětí a typ jejich postižení, každé dítě má tak k dispozici asistenta, který se mu snaží nabídnout přesně 

takové aktivity, které mu vyhovují,“ říká Barbora Alexová, koordinátorka příměstských táborů.  

Personální zajištění je tak u týdenního tábora pro děti s postižením náročnější. „Asistenty sháníme z řad 

dobrovolníků, využíváme také studenty, kteří na jarní prázdniny shánějí brigádu. Náročné je to zejména v tom,  že 

je třeba každého asistenta důkladně zaučit a připravit na situace, které mohou během týdne nastat,“ říká Jarmila 

Vokálová, ředitelka neziskové organizace Domov pro mne a dodává, že shánět dobrovolníky i zaměstnance je 

vzhledem k aktuálnímu nedostatku lidí na pracovním trhu v oboru sociální práce stále obtížnější.  

Kvůli nutnosti individuálního přístupu je počet účastníků tábora omezen maximálně na 8  dětí. Na rozdíl od běžných 

pobytů však tábor v centru Paluba, které organizace v Brně provozuje, mohou navštěvovat také klienti starší  18ti 

let. „Přijímáme děti a mládež od 6 do 26 let, právě mladí dospělí s handicapem často nemají moc možností, kde 

volný čas trávit, snažíme se proto rodinám vyjít vstříc,“ říká Alexová a dodává, že absence podobných aktivit v Brně 

je znát také na zájmu rodičů. Tábor bývá obsazen do pár hodin po začátku přihlašování. 
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